
På SATURN jobber Jay, Sina, Anders, Rikke, Sofie, Natalie, Stine, Khonaw, Ingvild 

Suzana er baseleder for 1. og 2. trinn.                                                        UKE 37 

Saturn: 900 87 939 
suzana1810@osloskolen.no   Aks.lambertseter@osloskolen.no 

    

 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
Morgenåpning på Saturn VALGDAG!!! 

 
Skolen er stengt og Aks har 

heldagsåpent 7.30 – 17  
De med deltidsplass, eller kun 
gratis kjernetid kan være her 4 

timer denne dagen i tidsperioden 
7.30 – 14  

 
OPPMØTE SENEST KL. 10  

Husk nok mat for hele dagen. 

7.30 – 8.30 7.30 – 9 7.30 – 9 7.30 – 8.30 

Skolen slutter 13.30 14.00 14.00 13 

Opprop/overtagelse I klasserommene I klasserommene I klasserommene I klasserommene 

Mat /sted Klasserommet Kantina Klasserommene Kantina 

Meny Matpakke og frukt Stekt ris med grønnsaker 
 

Matpakke og frukt Tomatsuppe med 
fullkornsmakaroni. 

Læringsstøttende  
aktiviteter 

Denne uken så er vi mye inne og ute, har forskjellige voksenstyrte aktiviteter og blir vant til å være 1.klassinger, dette så elevene får tid til å komme seg inn i nye rutiner, bli kjent med nye 

fjes og nye steder. Vi kommer til å starte med gymsalaktiviteter, hobbyhuset o.l. fortløpende. Hvilke dager dette blir kommer vi tilbake til😊 

Stenger alle må være ute! 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 

Aktiviteter  Hobbyhuset for de som vil:  
Vi lager tellesnorer som de kan 

bruke på skolen 😊  

Gymsal for de som ønsker 😊  

  SISTE FREDAGEN I MÅNEDEN, VI 
FEIRER JULI OG AUGUST BARNA 

MED IS OG HA MED DAG 😊  

HEI 😊  

PÅMELDING TIL HØSTFERIEN ER NÅ ÅPEN! Link for å melde seg på: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aGOmpZ7U9UuvmmzL9I5mVfVkKt3poMhKmplkJaSfecJUMFVDSEFTMElNSEc5NUtBRkpJNVBIMUVTVi4u 
PÅMELDINGSFRIST ER TORSDAG 12. SEPTEMBER KL. 23:59! 
 
Vi ønsker å teste ut nye måter vi kan ha morgenåpningene våre på. Så dere kan møte forskjellige rutiner neste uke på morgenåpningene. Men vi tenker det er lurt å teste ut hva som kan 

fungere bra for oss og barna! Vi håper på forståelse for testperioden vår 😊  
Vi overtar barna i klasserommene på ettermiddagen, tar opprop og gir dagens beskjeder.  
Barna spiser aks-mat i kantina, matpakker og frukt spiser vi i klasserommene. De voksne serverer frukt på matpakkedagene. Vi går i kantina puljevis og vi har ca 1 time spisetid. 
 
Bursdagsfeiring: Vi har «Ha med dag» den SISTE fredagen i måneden for å feire alle barna som har hatt bursdagen den måneden. Barna får også is den dagen☺  
 Husk at ha-med-ting er på eget ansvar og skal oppbevares i sekken i skoletiden.  
 
Husk å krysse ut barnet når dere går. Og ta kontakt hvis det er noe dere lurer på ☺  

HILSEN SATURN GJENGEN 😊  
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